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Proiect de hotarare din 29.10.2018
privind aprobarea Studiului de Fezabilitate aferent obiectivului de investitii ,,Executie fantani forate in
municipiul Timisoara'
Consiliul Local al Municipiului Timisoara
Avand in vedere Expunerea de motive privind oportunitatea proiectului de hotarare a Primarului Municipiului
Timisoara- domnul Nicolae Robu;
Avand in vedere Raportul de specialitate nr. SC2018 -025126/26.10.2018 al Directiei Edilitare;
Avand in vedere Avizul Serviciului Juridic - anexa la Raportul de Specialitate nr. SC2018 - /18.10.2018.
Avand in vedere Avizul Directiei Economice - anexa la Raportul de Specialitate nr. SC2018 /18.10.2018.
Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe,
Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea
domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale, Comisiei pentru
cultura, stiinta, invatamant, sanatate, protectie sociala, turism, ecologie, sport si culte din cadrul Consiliului
Local al Municipiului Timisoara;
Avand in vedere Fisa Tehnica de verificare si avizare a documentatiilor tehnico-economice pentru lucrarile de
investitii nr. 55/15.10.2018 a Comisiei tehnico-economice;
Avand in vedere prevederile art. 36 alin. 2 lit. c) si lit. d), precum si alin. 9 din Legea nr. 215/2001 privind
administratia publica locala, modificata si completata;
In temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, modificata si completata;
HOTARASTE
Art.1: (1) Se aproba Studiul de Fezabilitate pentru obiectivul de investitii ,,Executie fantani forate in
municipiul Timisoara' intocmit de S.C. EURODRAFT PROIECT DESIGN S.R.L., cu caracteristicile
principale si indicatorii tehnico-economici, prevazuti in Anexa care face parte integranta din prezenta hotarare;
(2) Se aproba trecerea la elaborarea Proiectului tehnic si a Documentatiei de executie.
Art.2: Finantarea obiectivului de investitii prevazut la art.1 se va face din bugetul local.
Art.3 : Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Directia Edilitara din cadrul Primariei
Municipiului Timisoara.
Art.4 Prezenta hotarare se comunica:
- Institutia Prefectului - Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Directiei Urbanism;
- Directiei Edilitare;
- Directiei Economice;
- Directiei de Mediu;
- Directiei Dezvoltare;
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- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse;
- Directiei Institutii Scolare, Medicale, Sportive si Culturale;
- Directiei Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calitatii;
- Compartimentului Control;
- Mass-media locale;
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